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थथओडोय  हत्ती जिंगराच्मा भधोभध 
फसरा आहे. लाईट माचिं लाटतिं िी त्माच्मा 
ऩामारा जखभ झारी आहे. 
आज थथमोडोय जिंगरराच्मा दसुऱ्मा 
टोिारा आऩल्मा चरुत बालारा बेटामरा 
जात होता. 
“भी िाम िरू ळितो?”  थथमोडोयने 
म्हणारा.  “भाझा चरुत बाऊ जिंगराच्मा 
दसुऱ्मा टोिारा याहतो, आणण भी इथिं 
जिंगराच्मा भधोभध आहे. आणण भाझ्मा 
एिा ऩामारा जखभ झारी आहे, ज्माभऱेु 
भी चार ूळित नाही.” 



“भरा भाहीत आहे िाम ियामचिं ते,” थथमोडोय  
म्हणारा. “भी भाझ्मा मभत्रािंचा सल्रा घेईन. 
मभत्र तय मासाठीच असतात.” 
तेव्हा थथओडोयची भतै्रीण थचभणी ततथिं आरी. 
“तू इथिं जिंगराच्मा भधोभध िा फसरा 
आहेस?” थचभणीने वलचायरिं.  



“िायण भाझ्मा ऩामारा जखभ झारी आहे, 
आणण भी चार ूळित नाही.” थथमोडोय  
म्हणारा. “आता भी जिंगराच्मा दसुऱ्मा 
टोिारा याहणाऱ्मा भाझ्मा चरुत बालारा 
बेटामरा जाऊ ळित नाही.” 
“जय भाझा ऩाम खयाफ झारा असता तय भी 
जिंगराच्मा टोिाऩमयत उडत गेरे असते,” 
थचभणी थथमोडोयरा म्हणारी.  
“सल्रा ददल्माफद्दर आबायी आहे,” थथमोडोय  
थचभणीरा म्हणारा. 
"दोस्त मासाठीच तय असतात,” थचभणी 
म्हणारी.  



तेव्हाच थथमोडोयचा मभत्र आरा, रािंफ 
ऩामािंचा डॅडी रिंब्मा, “तू इथिं जिंगराच्मा 
भधोभध िा फसरास?”  डॅडी रिंब्माने 
वलचायर.े “िायण िी भाझ्मा ऩामारा 
जखभ झारी आहे आणण भी चार ूळित 
नाही आणण भी उडू ळित नाही. आणण भी  
भाझ्मा चरुत बालारा जिंगराच्मा दसुऱ्मा 
टोिारा जालनू बेटू ळित” थथमोडोय  
म्हणारा. 



“जय भाझा ऩाम खयाफ असता, डॅडी 
रिंब्मा म्हणारा, “भी तयीही चारत गेरो 
असतो – िायण भाझ ेइतय सात ऩाम 
आहेत.” 
“सल्रा ददल्माफद्दर आबायी आहे,” 
थथमोडोय म्हणारा.  
"दोस्त तय मासाठीच असतात,” डॅडी 
रिंब्मा म्हणारा. 



 थोड्माच लेऱात थथओडोयचा मभत्र भािड 
आरिं. “तू इथिं जिंगराच्मा भधोभध िा फसरा 
आहेस?” भािडाने वलचायरिं. 
 “िायण भाझ्मा ऩामरा जखभ झारी आहे 
आणण भी चार ूळित नाही, आणण भी उडू 
ळित नाही आणण भाझ ेसात ऩाम नाहीत. 
आणण भी भाझ्मा चरुत बालारा जिंगराच्मा 
दसुऱ्मा टोिारा बेटामरा जाऊ ळित नाही,” 
थथमोडोय म्हणारा.  

 



“जय भरा जखभ झारी असती तय,” भािड 
म्हणारिं, “भी भाझ्मा ळऩेटीच्मा भदतीने 
रटित ततथिं गेरो असतो.” 
"ठीि आहे," थथमोडोय म्हणारा, “भाझी ळऩेटी 
खूऩ िभजोय आहे ऩण सोंड खूऩ भजफतू 
आहे.” भग थथओडोयने आऩल्मा सोंडचे्मा 
भदतीने झाडाची एि पािंदी धयरी...  



धड़ाभ!  

दघुयटना! 
"ठीि आहे," थथमोडोय  म्हणारा.  
“तुझ्मा सल्ल्मासाठी आबायी आहे.”  

“मभत्र तय त्मासाठीच असतात,” भािड 
म्हणारे. 



  भग थथओडोयचा  दोस्त,  खेिड़ा आरा. 
“तू इथिं जिंगराच्मा भधोभध िा फसरा आहेस?” 
भािडाने वलचायरिं. 
“िायण भाझ्मा ऩामरा जखभ झारी आहे आणण 
भी चार ूळित नाही, आणण भी उडू ळित नाही 
आणण भाझ ेसात ऩाम नाहीत. आणण भी 
आऩल्मा सोंडनेे एिा झाडालरून दसुऱ्मा झाडालय 
जाऊ ळित नाही. आणण भी भाझ्मा चरुत 
बालारा जिंगराच्मा दसुऱ्मा टोिारा बेटामरा 
जाऊ ळित नाही,” थथमोडोय  म्हणारा.  

 



“जय भाझ्मा ऩामारा जखभ झारी असती,” 
खेिडा म्हणारा, “तय भी त्मा ऩामाऩासनू 
सटुिा िरून घेतरी असती आणण एि ऩाम 
उगलरा असता.” 
“तुझ्मा सल्रासाठी आबायी आहे,” थथओडोय  
म्हणारा. 
"दोस्त  मासाठीच तय असतात,”  खेिडा 
म्हणारा. 



भग थथमोडोयचा मभत्र मसिंह आरा.  
तू इथिं जिंगराच्मा भधोभध िा फसरा 
आहेस?” भािडाने वलचायरिं. 
“िायण भाझ्मा ऩामरा जखभ झारी 
आहे आणण भी चार ूळित नाही, आणण 
भी उडू ळित नाही आणण भाझ ेसात 
ऩाम नाहीत. आणण भी आऩल्मा सोंडनेे 
एिा झाडालरून दसुऱ्मा झाडालय जाऊ 
ळित नाही. आणण भी दसुया ऩाम उगल ू
ळित नाही. आणण भी भाझ्मा चरुत 
बालारा जिंगराच्मा दसुऱ्मा टोिारा 
बेटामरा जाऊ ळित नाही,” थथमोडोय  
म्हणारा.  

 

 



“जय भरा जखभ झारी असती,” मसिंह 
म्हणारा, “तय इतक्मा जोयात डयिाऱी 
पोडरी असती िी जिंगरातल्मा 
प्रत्मेिारा ऐिू गेरी असती आणण िाम 
झारिं म्हणून प्रत्मेिजण धालत फघामरा 
आरा असता.”  

भग मसिंहाने जोयात डयिाऱी पोडरी.  

 



"िसरा आलाज आहे?” ओऩस्सभन े वलचायरिं.   

तो आऩरी ळऩेटीच्मा भदतीने उरटा रटिरा 
होता.  

थथमोडोयच्मा सगळ्मा मभत्रािंनी आता एिदभ 
फोरामरा सरुुलात िेरी.  
"थथमोडोय उडू ळित नाही,” थचभणी म्हणारी. 
“तो आऩल्मा चरुत बालारा बेटण्मासाठी 
जिंगराच्मा दसुऱ्मा टोिारा जाऊ ळित नाही,” 
मसिंह म्हणारा.  
“आम्ही त्मारा चािंगरा सल्रा ददरा. दोस्त तय 
त्मासाठीच असतात.” 
"फिलास," ओऩस्सभ म्हणारा.  "दोस्त भदत 
ियण्मासाठी असतात. रलिय जाऊन 
थथओडोयच्मा चरुत बालारा त्माच्माजलऱ घेऊन 
मा.” 



भग सगऱे मभत्र जिंगराच्मा दसुऱ्मा 
टोिारा थथओडोयच्मा चरुत बालारा 
ळोध ूरागरे. 



आणण भग ते चरुत बालारा थथओडोयरा 
बेटण्मासाठी घेलनू आरे.  



 भग थथओडोय, त्माचा चरुत बाऊ 
आणण सगळ्मा दोस्तािंनी मभऱून एि 
ऩाटी आमोश्जत िेरी. “तुभच्मा 
सगळ्मािंच्मा भदतीफद्दर धन्मलाद,” 
थथओडोय आऩल्मा मभत्रािंना म्हणारा. 
“दोस्त तय मासाठीच असतात,” 
थथमोडोयच ेमभत्र म्हणारे.  



सल्रा देणिं खूऩ चािंगरिं असतिं, ऩण दोस्त 
त्माऩेऺाही अथधि िाही िरू ळितात. 
मभत्रािंनी नेहभी आऩल्मा दसुऱ्मा मभत्रािंना 
भदत िेरी ऩादहजे. दोस्त त्मासाठीच तय 
असतात.  

सभाप्त 


